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Son zamanlarda yaşanan doğal felaketler dolayısı ile adı sıkça duyulsa da, sürdürülebilirlik

kavram olarak yeni değildir. 
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Sürdürülebilirlik bilgi ve yeteneklerinin

artırılması,

KOBİ’lerin farkındalık seviyesinin artırılması adına

bilgilendirilme yapılması,

Verilen her kararda sürdürülebilirliğin göz

önünde bulundurulması,

Finansal olmayan performansın ölçülmesi ve

müşterilere de tavsiye edilmesi,

Diğer meslek profesyonelleri ve sürdürülebilirlik

profesyonelleri ile iletişime geçilmesi,

Bilgi ve tecrübelerin olabildiğince geniş ve sık

paylaşılması.

Danışmanlık faaliyetleri ile; sürdürülebilirlik

politikaları ile işletme profilinin iyileştirilme,

değer yaratma ve maliyet azaltma konularında

müşterilere bilgilendirme yapılabilir, 

çalışıp işletmelere hizmet veren meslek mensupları

çok kritik bir rol oynayabilecektir.

Bu konuda meslek mensupları arasında farkındalık

yaratılması önem teşkil etmekte olup, meslek

mensuplarının, bu rolü üstlenmemesi durumunda

başka meslek profesyonellerinin bu fırsatı

değerlendirmesi beklenebilecektir. Alışılagelmişin

dışında, entegre raporlama gibi genişletilmiş

raporlama yapıları ile mali müşavirler sürece dahil

olabilir. Sahip oldukları bilgi seviyesi ve raporlama

tecrübesi ile meslek mensupları bu dönüşüme hazır

olmalıdır. 

Uluslararası meslek kuruluşları da sürdürülebilirlik

bilincinin artırılması ile ilgili meslek mensuplarına

bazı tavsiyeler vermiştir. Bu tavsiyeler aşağıdaki

gibidir:

Sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimi artan

meslek mensupları müşterilerine daha kaliteli

danışmanlık hizmeti verebilecektir. Association of

Chartered Certified Accountants, (ACCA) ve

Chartered Accountants Australia and New Zealand

(CAA NZ)’ye göre, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik

dönüşümü yolunda ise meslek mensupları

danışmanlık, bağlantı kurma, etki analizi yapma ve

sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi konularında

yardımcı olabilir. Buna göre;
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Bu fikir gelişim aşamasında sosyal adalet,

muhafazakarlık ve enternasyonalizm gibi birçok

farklı temadan etkilenmiştir. Sürdürülebilirlik ile ilgili

birçok tanım bulunmakta olup, 1987 tarihinde

yayımlanan Brundtland raporu konunun uluslararası

siyaset alanında tartışılması için önemli adımlardan

biri olmuştur. Söz konusu rapora göre

sürdürülebilirlik kısaca; şimdiki zamanın ihtiyaçlarını

karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını

karşılama yeteneklerinden ödün vermemek olarak

tanımlanmaktadır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ)

küresel ekonomideki yeri düşünüldüğünde,

sürdürülebilirlik konusunda önemi de

belirginleşmektedir. Dünya Bankası’na göre dünya

çapında yüzde doksandan fazla işletme KOBİ

kategorisine girmektedir. KOBİ’ler dünya işgücünün

yarısını temsil etmekte olup, yeni iş olanaklarının

yaratılmasında da katkıda bulunmaktadır. Bu

nedenle KOBİ’lerin dahil olmadığı bir küresel

sürdürülebilirlik planının başarıya ulaşma ihtimali

bulunmamaktadır. Nitekim, başta Birleşmiş Milletler

olmak üzere birçok uluslararası organizasyon

konunun önemine dikkat çekmektedir. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)

çağrısı üzerine, Uluslararası Sürdürülebilirlik

Standartları Kurulu’nun (ISSB) kuruluşu ile,

muhasebe mesleğinden beklentiler iklim

raporlaması ve diğer önemli çevresel, sosyal ve

kurumsal yönetim açıklamaları hakkında liderlik

yapması yönünde oluşmuştur. 

KOBİ’lerin, sürdürülebiliğin geliştirilmesine yönelik

eylemler ile ilgili sorumluluğun daha büyük boyutlu

ve kurumsal şirketlerde olduğunu düşünülebilecek

olmakla birlikte, özellikle yapılacak harcamaların

amacına ulaşamayacağı da düşünülebilir. Ancak

sürdürülebilirlik, iş süreçlerine başarılı bir şekilde

adapte edilebilir ise uzun vadede daha düşük

maliyetler ve daha az risk ortaya çıkabilecektir.

Ayrıca dönüşümün getireceği pozitif marka imajı ve

yeni fırsatlar da doğabilecektir. Bu yolculukta

bağımlı çalışan meslek mensupları veya bağımsız 
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KOBİ’ler için faydalı olacaktır.

KAYNAKÇA
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Büyük kurumların yaşadığı problemler

analiz edilerek bunların yansımaları

KOBİ’lere adapte edilebilir, 

Entegre raporlama çerçeveleri konusunda

detaylı bilgi verilebilir ve 

İşletmenin açıklarının tespit edilmesi ile

uygun aksiyon planlarının oluşturulması

sağlanabilir.

Düzenleyici kurum kararlarının işletme

politikalarına adaptasyonu sağlanabilir ve

Konu hakkında yerel örgütlenmeler (ticaret

ve sanayi odaları gibi) ile bilgi paylaşımına

imkan sağlanabilir.

İklim krizinin yönetilmesi ve karbon ayak

izinin hesaplanması için işletmelere

yardımcı olunabilir, 

Verimliliğin sağlanarak israfın önlenmesi

için tavsiyede bulunabilir, 

Raporlama çerçevelerinin gerektirdiği

açıklamaların yapılmasında KOBİ’lere

yardımcı olunabilir, 

Konu ile ilgili devlet teşvikleri konusunda

bilgilendirme yapılabilir.

Sürdürülebilirlik bilincinin yerleştirilmesi

için KOBİ’lerin, meslek mensuplarına

ulaşması beklenmemelidir. Karbon ayak

izini, tedarik zincirini ve finansman

kaynaklarını sürdürülebilirlik açısından

analiz etmek yolu ile meslek mensupları

hem farkındalığı artırabilir hem de yeni iş

olanaklarını ortaya çıkarabilir.

Gün geçtikçe etkisini daha da fazla hissettiren

iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler

sebebiyle, ülkelerin sürdürülebilirlik konusunda

daha fazla adım atması beklenmektedir. Bu

nedenle yaşanacak dönüşüm sürecinde meslek

mensuplarının önlerine çıkacak fırsatları

değerlendirmesi hem meslek camiası hem de 
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